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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini

dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis
baca:

Hasil penelitian widyaningrum (2004)
mengungkapkan bahwa tepung jangkrik memiliki kandungan
nutrisi dan asam amino cukup lengkap sehingga jangkrik
berpotensi menggantikan sebagian tepung kedelai dan tepung
ikan dalam pakan ayam broiler. Jangkrik dapat diolah menjadi
tepung dan berpotensi sebagai sumber protein hewani
alternatif karena mengandung nutrisi, terutama asam amino
yang cukup lengkap sehingga mampu menggantikan sebagian
tepung kedelai dan tepung ikan dalam campuran pakan ayam
pedaging. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh saefullah
(2006) penggunakan tepung jangkrik pada ayam petelur
menghasilkan suplementasi tepung jangkrik sebesar 0,25%-
1% pada pakan tidak berpengaruh terhadap produksi telur (%
Hen-day), bobot telur, konsumsi dan konversi pakan ayam
petelur strain ISA-brown pada umur 21-30 minggu.

Menurut Lesson (2000) faktor yang mempengaruhi
bobot karkas pada dasarnya adalah faktor genetis dan
lingkungan. Amrullah (2004) menyatakan, bahwa rata-rata
berat karkas ayam berkisar antara 65-75% dari berat hidup.
Menurut Young (2001), faktor lain yang mempengaruhi
produksi karkas ayam broiler antara lain strain, jenis kelamin,
usia, kesehatan, nutrisi, bobot badan, dan pemuasaan sebelum
dipotong.
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Penelitian Hasanah (2002) menghasikan rataan
persentase bobot hati dengan pemberian silase ikan-tape ubi
kayu pada taraf 30 % adalah 2,88 % dari bobot hidup. Pearce
(2005), menambahkan bahwa hati berfungsi glikogenik yaitu
dengan dirangsang oleh enzim tertentu maka sel hati dapat
menghasilkan glikogen dari konsentarsi glukosa yang diambil
dari makanan. Zat ini disimpan sementara di hati dan otot
selanjutnya diubah kembali menjadi glukosa oleh kerja enzim
bila diperlukan oleh jaringan tubuh, selain itu hati juga
mengubah zat buangan dan bahan racun agar mudah untuk
diekskresikan ke empedu dan urin.

Penelitian Hasanah (2002) menghasikan rataan
persentase bobot jantung dengan pemberian silase ikan-tape
ubi kayu pada taraf 30 % adalah 0,69 % dari bobot hidup.
Maya (2002) menyatakan bahwa organ jantung sangat rentan
terhadap racun dan zat anti nutrisi yang terdapat di dalam
ransum, pada jantung yang terinfeksi oleh penyakit maupun
racun akan terjadi pembesaran ukuran jantung

Mulyadi (2001) menunjukkan bahwa bobot limpa
ayam pedaging berkisar antara 0,10 – 0,18 %. Bagus (2008)
menyatakan bahwa limfa melakukan pembentukan sel limfosit
untuk membentuk antibodi apabila zat makanan engandung
toksik, zat antinutrisi maupun penyakit. Aktivitas limfa
mengakibatkan limfa semakin membesar atau bahkan
mengecil ukurannya karena limfa terserang penyakit atau
gangguan benda asing.

Maya (2002) menyebutkan bahwa persentase rempela
dipengaruhi oleh umur, berat badan dan makan. Pemberian
makanan yang lebih banyak akan mengakibatkan beban
rempela lebih besar untuk mencerna makan, akibatnya urat
daging rempela akan lebih tebal sehingga memperbesar ukuran
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rempela. Rempela juga mengandung bahan-bahan yang mudah
terkikis seperti pasir, karang dan kerikil. Ukuran rempela
mudah berubah tergantung pada jenis makanan yang biasa
dimakan oleh unggas tersebut (Amrullah, 2004).

Pada penelitian Resnawati (2004) dengan
menggunakan tepung cacing  tanah dalam pakan yaitu 24,13-
26,79 %, rata-rata bobot sayap 24,13-26,79 %, rata-rata bobot
punggung antara 23,20-23,95 %, dan rata-rata bobot paha
antara 29,78-30,82 %. Soeparno (2000) menambahkan bahwa
bagian dada akan menempati proporsi yang paling besar
daripada bagian karkas yang lain yaitu mencapai 28 %, sedang
bagian sayap 13 %, punggung 25 %, dan paha keseluruhan 34
%.

Farran, Khalil, Uwayjan and Ashkarian (2000)
menambahkan bahwa persentase lemak abdominal ayam
pedaging strain Lohmann yang dipelihara selama 49 hari
adalah sekitar 1,30-1,32 %. Syzka, Supratman, dan Abun
(2009) menambahkan bahwa akumulasi total lemak abdominal
dan penyebarannya pada bagian – bagian tubuh ayam
pedaging dipengaruhi oleh pakan.
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2.1 Landasan Teori
2.1.1 Jangkrik

Jangkrik merupakan serangga berukuran kecil sampai
besar yang berkerabat dekat dengan belalang. Keduanya
tergolong dalam bangsa Orthoptera. Jangkrik termasuk dalam
filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili
Gryllidae,marga Gryllus. Widiyaningrum (2009) berpendapat,
terdapat tiga spesies jangkrik yang potensial untuk
dikembangkan di Indonesia, diantaranya adalah jangkrik
Tanah Terbuka (G.mitratus), Cendawang  (G.testaceus) dan
Kalung (G. bimaculatus).

Gambar 2: gryllus mitratus burn

Umumnya jangkrik yang dibudidayakan adalah jangkrik
jenis Gryllus mitratus Burn dan G. testaceus Walk , jangkrik
jenis ini mudah ditemukan karena penyebarannya sangat luas
di Indonesia. Hasil dari budidaya ini yang dipanen adalah
jangkrik yang berumur 30-35 hari, dimana ukuran tubuh
maksimum (1,3-1,8 cm) untuk dipanen dan pertumbuhan
sayap belum penuh. Ukuran ini diperuntukan makanan burung
peliharaan (berkicau) dan ikan arwana. Dewasa ini kegunaan



11

jangkrik semakin berkembang, selain sebagai pakan burung
dan ikan juga sebagai bahan dasar kosmetik.

Jangkrik dapat diolah menjadi tepung dan berpotensi
sebagai sumber protein hewani alternatif karena mengandung
nutrisi, terutama asam amino yang cukup lengkap sehingga
mampu menggantikan sebagian tepung kedelai dan tepung
ikan dalam campuran pakan ayam pedaging. Kadar protein
tepung jangkrik berdasarkan bahan basah berkisar antara
56,02-61,58%. Bila dibandingkan dengan kadar protein bahan
pangan yang sering dikonsumsi oleh manusia memperlihatkan
bahwa tepung hewan ini berpotensi untuk digunakan sebagai
alternatif bahan pangan sumber protein (Napitupulu, 2003).
Menurut Novianti (2003) bahwa tepung jangkrik kalung (G.
bimaculatus) mengandung protein dan lemak yang cukup
tinggi yaitu masing-masing berkisar antara 56,02-74,5% dan
15,47-32,84%.

Hasil penelitian Syaiful (2003) menunjukkan bahwa
asam linoleat merupakan asam lemak yang paling dominan
pada tepung jangkrik, sangat penting bagi manusia dan hewan,
terutama untuk mencegah dermatitis (pengeringan dan
pengelupasan kulit) pada anak-anak. Wang (2005)
menambahkan bahwa setiap 100 g jangkrik mengandung
protein sebesar 58,3%, kitin sebesar 8,7%, lemak 10,7% dan
mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, tembaga dan
fosfor. Menurut novianti (2003), bahwa pemakaian tepung
jangkrik dalam pakan ayam pedaging sebagai pengganti
bungkil kedelai dengan penambahan asam-asam amino
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap
pertumbuhan ayam broiler dibandingkan dengan penggunaan
pakan dengan tanpa suplemen asam amino.
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2.2 Ayam Pedaging
Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda

yang berumur dibawah 8 minggu ketika dijual dengan bobot
tubuh tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat serta
mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang
baik dan banyak (Amrulloh, 2004). Berbagai strain unggul
ayam pedaging banyak tersedia di pasaran, salah satunya
adalah Lohmann. Ciri-ciri dari strain ini adalah warna bulu
putih, kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek
dan besar. Pemeliharaan dalam waktu 35 hari dapat mencapai
bobot badan hidup 1,7 kg/ekor (Anonimus, 2008).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah
kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino, lemak,
serat kasar, serta kandungan vitamin dan mineral. Standar
kebutuhan zat makanan ayam pedaging disajikan pada Tabel
1.
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Tabel 1. Standar Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging

Sumber: Wahju,2004.
Karbohidrat, lemak dan protein dalam pakan merupakan

sumber energi bagi ternak. Zat makanan yang utama dipakai
sebagai sumber energi yaitu karbohidrat. Ayam pedaging
dapat menyesuaikan energi yang cukup untuk pertumbuhan
maksimal dengan kisaran kebutuhan EM 2800-3400 kkal/kg
pakan (Rizal, 2006).

Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam
proses pertumbuhan serta pembentukan jaringan dan organ
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tubuh, menyediakan asam amino dan menyediakan komponen
tertentu dalam DNA (Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo,
Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 1984). Pada ayam
pedaging protein dan asam amino  berfungsi untuk
pembentukan daging dan mempercepat pertumbuhannya
(Amrulloh, 2004).

Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi,
penahan terhadap temperatur lingkungan yang tinggi,
pelindung organ-organ dalam tubuh terhadap benturan dari
luar, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K dan untuk
meningkatkan palatabilitas pakan. Serat kasar dibutuhkan
dalam jumlah kecil pada unggas untuk memperlancar
pengeluaran feses. Penggunaan serat kasar pada ayam dibatasi
antara 3-5 % (Rizal, 2006).

2.3 Bobot Karkas
Karkas adalah bagian tubuh ayam yang setelah dipotong

dan dihilangkan bulu, organ dalam, kaki, kepala, leher dan
darah kecuali paru-paru dan ginjal (Rizal, 2006). Menurut
Lesson (2000) faktor yang mempengaruhi bobot karkas pada
dasarnya adalah faktor genetis dan lingkungan.

Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat
menentukan dalam produksi ayam pedaging. Produksi karkas
berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya karkas
ayam pedaging cukup bervariasi. Persentase karkas dihitung
dengan membagi bobot karkas dengan bobot hidup dikalikan
100% (Rizal, 2006). Amrullah (2004) menyatakan, bahwa
rata-rata berat karkas ayam berkisar antara 65-75% dari berat
hidup. Menurut Young (2001), faktor lain yang mempengaruhi
produksi karkas ayam broiler antara lain strain, jenis kelamin,



15

usia, kesehatan, nutrisi, bobot badan, dan pemuasaan sebelum
dipotong.

2.4 Persentase Organ Dalam
Alat pencernaan ayam broiler terdiri dari mulut,

kerongkongan (esophagus), tembolok (crop), proventrikulus,
rempela (ventrikulus), usus kecil (small intestine), usus buntu
(seca), usus besar (large intestine), kloaka dan anus (vent).
Performa saluran pencernaan dipengaruhi oleh kesehatan usus,
lingkungan, sekresi endogenous dan aditif (Gauthier, 2002).

2.4.1 Hati
Hati memiliki peranan penting dan fungsi yang komplek

dalam proses metabolisme tubuh. Penelitian Sinurat et al.
(2002) menyatakan bahwa persentase hati yaitu sebesar 2,21
% untuk ayam pedaging umur 35 hari dengan penambahan
ampas mengkudu dalam ransum. Penelitian Hasanah (2002)
menghasikan rataan persentase bobot hati dengan pemberian
silase ikan-tape ubi kayu pada taraf 30 % adalah 2,88 % dari
bobot hidup. Pearce (2005), menambahkan bahwa hati
berfungsi glikogenik yaitu dengan dirangsang oleh enzim
tertentu maka sel hati dapat menghasilkan glikogen dari
konsentarsi glukosa yang diambil dari makanan. Zat ini
disimpan sementara di hati dan otot selanjutnya diubah
kembali menjadi glukosa oleh kerja enzim bila diperlukan oleh
jaringan tubuh, selain itu hati juga mengubah zat buangan dan
bahan racun agar mudah untuk diekskresikan ke empedu dan
urin.

Hatta (2005) menjelaskan bahwa semakin tinggi
kandungan serat pada pakan semakin rendah konsumsi pakan
dan semakin rendah energinya sehingga aktivitas organ hati
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semakin meningkat untuk melakukan fungsinya sebagai
penghasil energi untuk mensuplai energi berbagai aktivias
ternak.

2.4.2 Jantung
Jantung adalah organ otot yang memegang peranan

penting didalam peredaran darah, terbagi menjadi 4 ruang
yaitu dua bilik ( bilik kanan dan bilik kiri) dan dua serambi (
serambi kanan dan serambi kiri) (bell, et all, 2002). Sajidin
(2000) menyatakan bahwa persentase  jantung adalah sekitar
0,6 % dari bobot badan. Penelitian Hasanah (2002)
menghasikan rataan persentase bobot jantung dengan
pemberian silase ikan-tape ubi kayu pada taraf 30 % adalah
0,69 % dari bobot hidup.

Maya (2002) menyatakan bahwa organ jantung sangat
rentan terhadap racun dan zat anti nutrisi yang terdapat di
dalam ransum, pada jantung yang terinfeksi oleh penyakit
maupun racun akan terjadi pembesaran ukuran jantung.
Dahlan (2007) menambahkan bahwa semakin berat jantung
maka aliran darah yang masuk maupun keluar jantung akan
semakin besar dan efek tersebut akan berdampak pula pada
metabolisme yang ada dalam tubuh ternak.

2.4.3 Limfa
Limfa merupakan salah satu organ sistem pertahanan

penting dalam unggas. Limfa diklasifikasikan sebagai organ
pertahanan berdasarkan struktur yang dimiliki dan sel-sel
darah yang disimpan dalam organ ini (Pope, 2005). Limpa
merupakan organ yang berwarna merah gelap terletak di
sebelah kanan abdomen yang merupakan penghubung antara
proventrikulus dan rempela (Mclelland, 2000).
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Bagus (2008) menyatakan bahwa limfa melakukan
pembentukan sel limfosit untuk membentuk antibodi apabila
zat makanan engandung toksik, zat antinutrisi maupun
penyakit. Aktivitas limfa mengakibatkan limfa semakin
membesar atau bahkan mengecil ukurannya karena limfa
terserang penyakit atau gangguan benda asing. Salah satu
fungsi limfa adalah membentuk zat limfosit yang berhubungan
dengan pembentukan antibodi. Limfa mempunyai fungsi untuk
menyaring darah, membuang partikel antigen yang sudah tua.
Bagian limfa yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh terdiri
dari jaringan limfoid dan sel dendritik.

2.4.4 Rempela
Menurut Suparjo (2003) menyatakan bahwa rempela

merupakan tempat untuk mencerna makanan secara mekanis
seperti halnya hati dan jantung, rempela memberi respon pada
serat kasar yang tinggi dalam ransum. Adanya serat kasar yang
tinggi dapat mempengaruhi kecernaan bahan makanan dan
dapat memepengaruhi organorgan pencernaan dan organ
dalam. Maya (2002) menyebutkan bahwa persentase rempela
dipengaruhi oleh umur, berat badan dan makan. Pemberian
makanan yang lebih banyak akan mengakibatkan beban
rempela lebih besar untuk mencerna makan, akibatnya urat
daging rempela akan lebih tebal sehingga memperbesar ukuran
rempela.

Rempela memiliki 2 pasang otot yang sangat kuat
sehingga ayam mampu menggunakan tenaga yang kuat.
Mukosa permukaan rempela sangat tebal. Partikel makanan
yang berukuran besar akan cepat dipecah menjadi partikel
yang sangat kecil (secara mekanik) sehingga bisa masuk ke
saluran pencernaan. Rempela juga mengandung bahan-bahan
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yang mudah terkikis seperti pasir, karang dan kerikil. Ukuran
rempela mudah berubah tergantung pada jenis makanan yang
biasa dimakan oleh unggas tersebut (Amrullah, 2004).
2.5 Deposisi Daging Dada

Karkas ayam terdiri dari jaringan otot, jaringan adiposa
atau lemak, dan tulang. Secara umum faktor yang utama yang
menentukan variasi hasil  daging adalah ukuran, jenis kelamin,
konformasi tubuh, dan genetik ayam. Karkas dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu karkas bagian depan dan karkas
bagian belakang. Persentase bobot dada hasil penelitian
Bintang dan Nataamijaya (2004), yaitu berkisar antara 31,29 –
31,91 %.

Rata-rata presentase bobot dada pada penelitian
Resnawati (2004) dengan menggunakan tepung cacing  tanah
dalam pakan yaitu 24,13-26,79 %, rata-rata bobot sayap 24,13-
26,79 %, rata-rata bobot punggung antara 23,20-23,95 %, dan
rata-rata bobot paha antara 29,78-30,82 %. Soeparno (2000)
menambahkan bahwa bagian dada akan menempati proporsi
yang paling besar daripada bagian karkas yang lain yaitu
mencapai 28 %, sedang bagian sayap 13 %, punggung 25 %,
dan paha keseluruhan 34 %. Resnawati (2004) menyatakan
bahwa persentase bobot dada akan bertambah dengan
bertambahnya bobot badan dan bobot karkas. Selain pengaruh
pakan, perkembangan daging dada juga dipengaruhi oleh jenis
kelamin,  umur, faktor genetik, dan strain ayam.

2.6 Lemak Abdominal
Pertambahan bobot badan diikuti dengan terbentuknya

akumulasi sejumlah lemak di rongga abdominal yang tidak
diinginkan. Selain pada abdominal, lemak juga terakumulasi di
antara jaringan otot (intermuscular fat), di bawah kulit (sub
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cutan fat), dan dalam daging (Wahju, 2004). Persentase lemak
abdominal diperoleh dari penimbangan lemak yang  terdapat
pada rongga abdomen dengan membandingkan berat lemak
abdomen dengan berat hidup ayam dikalikan 100 % (Rizal,
2006).

Farran, Khalil, Uwayjan and Ashkarian (2000)
menambahkan bahwa persentase lemak abdominal ayam
pedaging strain Lohmann yang dipelihara selama 49 hari
adalah sekitar 1,30-1,32 %. Pada saat ini penurunan
kandungan lemak karkas ayam pedaging secara nyata hanya
dapat dicapai dengan penggunaan protein yang lebih tinggi
atau dengan menurunkan kandungan energi dalam pakan
(Summers, 2008).

Lemak dalam pakan meningkat maka bobot badan dan
persentase bobot lemak abdominal juga meningkat. Kelebihan
energi asal lemak segera akan disimpan dalam tubuh karena
kecernaan lemak sekitar 90 %. Lemak ini akan disimpan di
bagian subcutan dan rongga perut (lemak abdominal).
Perbedaan jumlah lemak abdominal juga diakibatkan oleh
perbedaan laju pertumbuhan ayam pedaging (Amrullah,2004).
Syzka, Supratman, dan Abun (2009) menambahkan bahwa
akumulasi total lemak abdominal dan penyebarannya pada
bagian – bagian tubuh ayam pedaging dipengaruhi oleh pakan.
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